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Yakınma-Öykü

13 aylık, erkek hasta

Yakınma: Bacaklarda döküntü, halsizlik

Öykü: Yakınmaları birkaç gün önce başlamış.

 Ateşi yok. 

Halsiz. 

Bir hafta önce KKK aşısı yapılmış.

Beş gündür gözlerde çapaklanma var.

Üç günden beri bacaklarda döküntüler var.



Yakınma-Öykü

Başvurduğu merkezde:

Trombosit: 40,7 x103/uL  

Hb: 7 g/l 

Kreatinin: 0.4 mg/dl

TİT: 2+ eritrosit, 3+ protein 

HÜS ön tanısı ile sevk edilmiş.



Özgeçmiş

31 yaş annenin 2. gebeliğinden 2. yaşayan olarak 

37 GH’da 2280 gr doğmuş. Sarılık nedeniyle 2 gün 

fototerapi almış.

Aşılar: ayına uygun yapılmış

 Büyüme-gelişme: ayına uygun



Soygeçmiş

 Anne 32 yaş, sağ ve sağlıklı

 Baba 35 yaş, sağ ve sağlıklı

 Akrabalık yok.

 1. çocuk 2 yaş kız, sağ ve sağlıklı

 2. çocuk hastamız



Fizik Muayene (22.02.2014)

KB: 121/81 mmHg (95p= 104/56; 95P+12 mm Hg=116/68)

Genel durumu orta

Cilt rengi soluk

Gluteal bölgede, skrotum çevresinde daha fazla, alt 

ekstremitede nonpalpabl purpuralar ve yer yer 

ekimozlar var, ödem yok

Kirpiklerde çapaklanma var

2/6 sistolik üfürüm

Solunum sesleri doğal

Karaciğer kot altında 4-5 cm ele geliyor, traube açık



Laboratuvar Tetkikleri (22.02.2014)

 Beyaz küre: 19,7 x 103 u/L

 Trombosit: 54,4  x 103 u/L

 Hb: 7,3 g/dl

 Kre: 0,53 mg/dl

Alb:  2,4 g/dl

AST: 120 U/L 

ALT:107 U/L

Na:129 mEq/L 

 K: 6,8 mEq/L  

 Ürik asit: 9,1 mg/dl

 pH 7,32 

 HCO3:14,5mE/L

 CO2: 28,5

 CRP: 5,06 mg/dl

 TİT: Kan eser,  

Protein 2+,

Mikroskobi: 

eritrosit, lökosit yok



Klinik İzlem (22.02.2014)

 Antipotasyum, allopürinol, HCO3, amlodipin 

başlandı.

 Çocuk Hematoloji tarafından periferik 

yayması değerlendirildi, hemoliz bulgusu    

yoktu, atipik hücre görülmedi.

 Kontrol Hb: 6,8 g/dl 

 Direkt Coombs : 4+ 

 Eritrosit süspansiyonu verildi.



Klinik İzlem (23.02.2014)

Purpuralar ve ekimozlar

Hepatomegali

Bisitopeni

Lökositoz, yüksek CRP

Direkt Coombs 4+

ALT, AST yüksek 

Metabolik asidoz, hiperpotasemi, hiponatremi

İdrarda kan ve protein +, mikroskobi normal



Klinik İzlem (23.02.2014)

 Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Hematoloji, Çocuk 

Gastroenteroloji değerlendirmesi: viral enfeksiyon

Göz konsultasyonu: membranlar, folliküller (+), 

adenovirus enfeksiyonu

KİA: Hiperselüler kemik iliği, megakaryosit görüldü. 

Myeloid seride artış saptandı. Hemofagositoz 

görülmedi.

Ekokardiyografi: Hafif mitral yetmezlik ve  

perikardiyal effüzyon saptandı.



Klinik İzlem (23.02.2014)

Haptoglobin: 233 mg/dl (30-200)

Retikülosit: 44 x 103/Ul (35-1500)

Ferritin: 123 ng/ml

Trigliserit: 211 mg/dl

Fibrinojen: 2,4 g/L

LDH: 255 U/L

EÇH: 27 mm/sa



Klinik İzlem (23.02.2014)

HbsAg: negatif
AntiHAV IgG: negatif
Anti HCV: negatif
AntiHbe: negatif
AntiHbcIgM: negatif
EBV VCA IgM: negatif
EBV VCA IgG: pozitif
EBV VCA IgG EBNA: negatif
Parvovirüs B19 IgM-IgG: negatif
Rubella IgM-IgG: negatif
Toxoplazma IgM-IgG: negatif
CMV IgG: pozitif
CMV IgM: negatif

Hastaya tek doz IVIG 400 mg/kg dozunda verildi.



Klinik İzlem (24.02.2014)

 Kompleman C3: 25 mg/dl (90-180)   

 Kompleman C4: 2,9 mg/dl (10-40 )

Haptoglobin yüksek, Direkt Coombs(4+), retikülosit 

yüksek, hemoglobin düşük = Otoimmün Hemolitik Anemi

Hemoliz IVIG ile baskılanamadı. Tekrarlayan 

transfüzyonlar gerekti.

 30 mg/kg/gün metil prednisolon (MP) tedavisi başlandı.



Klinik İzlem (25.02.2014)

İdrar protein/kreatinin: 8,2 mg/mg

Böbrek biyopsisi yapıldı. 

MP tedavisine devam edildi (2. gün).



Klinik İzlem (26.02.2014)

Ani solunum sıkıntısı gelişti.

Toraks BT, ARDS ile uyumlu idi.

ÇYBÜ’ ne alındı. Entübe edilerek mekanik 

ventilatöre bağlandı.

Endotrakeal tüpünden aktif kanama oldu. 

Siklofosfamid (CP) 500 mg/m2 verildi. İlaç sonrası 

aktif kanama durdu.







23.02.2014 25.02.2014 26.02.2014

Purpuralar

Perikardiyal Effüzyon

Hepatomegali

Hipertansiyon

Dispne

Akciğer Kanaması

Otoimmün hemolitik

anemi

Trombositopeni

Proteinüri

İdrar Protein/Kreatinin= 8,2

Düşük C3 ve C4

IVIG MP MP, CP



Klinik İzlem (27.02.2014)

ANA (IFA): negatif

Anti ds DNA (IFA, ELISA): negatif 

ENA Panel: negatif

pANCA: negatif

cANCA: negatif

Antikardiyolipin antikorlar IgG ve M: negatif



Böbrek Biyopsi Raporu

Böbreğe ait kesitlerde ortalama 36 glomerül izlendi. 

Glomerüller şişkin ve yer yer lobüle görünümde idi. 

Bazılarında fibrin ve köpüksü hücre varlığı dikkati 

çekmekteydi. 

Beşinde ise hücresel kresent vardı. 

Mezangial hücrelerde ve matriksde artış ve bazı 

glomerüllerde nötrofil lökositler, tübüllerde atrofi ve 

epitelyal silendirler, intestiyumda dağınık lenfosit 

infiltrasyonu izlendi. 

İmmunfloresan incelemede IgG, IgM, IgA ve kompleman 

C3’ün mezangimal (+2) granüler depolanması gösterildi.



PAS boyasıyla glomerüllerde şişkinlik, 

endokapiller hücre proliferasyonu, bazal 

membranlarda hafif kalınlaşma

Masson Trikom boyasıyla yer yer fibrin 

birikimi ve hücresel kresent oluşumu

Class IV-G(A) Lupus Nefriti



Klinik İzlem (26.02.2014-11.03.2014)

Yoğun bakım:

 3.MP’den sonra 2 mg/kg prednisolon

 Empirik antibiyotik ve antifungal tedavi 

 Kan basıncı kontrolü: üçlü antihipertansif



Klinik İzlem (14.03.2014)

Prednisolon 2 mg/kg/gün dozunda almaktayken dirençli 

ateşler gelişti.

 Fibrinojen: 0 g/l

Ferritin: 715 ng/ml

EÇH: 2 mm/sa

Trigliserit: 265 mg/dl

NK hücre: %2.83 (5-23)

 Kİ aspirasyonu: Hemofagositoz saptandı.

 Siklosporin başlandı.



Klinik İzlem

750 mg/m2 IV CP/ ay- 6 ay

2 mg/kg prednisolon/gün

5 mg/kg siklosporin 



Klinik İzlem
 7. ay:

 idrar protein/kreatinin: 4-7 (tekrarlanan ölçümler), 

Kompleman C3: 61mg/dl (90-180) , 

Kompleman C4: 8,8mg/dl (10-40 )

Proteinüri nefrotik düzeyde devam ettiği için: 

Rituximab (9.07.2014 den itibaren haftada bir, 4 kez)

8. ay:

 idrar protein/kreatinin:1.5

8. ay idame tedavi: MMF



Klinik İzlem

10. ay: 

idrar protein/kreatinin: 2.5 

12. ay: 

idrar protein/kreatinin: 0.5 

Kompleman C3:150 mg/dl (90-180) 

Kompleman C4: 45 mg/dl (10-40 )



 DPLN

 Ciltte purpuralar

 AC kanaması

 Otoimmün hemolitik anemi, trombositopeni

 Yüksek KC enzimleri

 Düşük kompleman C3 ve C4

 ANA: negatif

 ENA Panel: negatif

SLE?



SLE? (ACR)
 Malar rush

 Diskoid lupus

 Fotosensitivite

 Oral ya da mukokutanöz ülserler

 Noneroziv artrit

 Serozit (Plevrit ya da perikardit)

 Böbrek tutulumu (Proteinüri > 0.5 gr/gün veya selüler silendir varlığı)

 Nörolojik tutulum

 Hematolojik tutulum (Sitopeni)

 Antinükleer antikor pozitifliği

 Pozitif immuno seroloji

Anti-Sm antikoru 

Anti-dsDNA 

Antifosfolipid antikorları

Antikardiyolipin IgG ve IgM antikor pozitifliği

Lupus antikoagülanı pozitifliği

Sifiliz için yalancı pozitif test



SLE? (SLICC)

 Klinik Kriterler

Akut kutanöz lupus

Kronik kutanöz lupus

Oral ya da nazal ülser

Alopesi

Artrit

Serozit (perikardial veya plevral)

Renal tutulum ( proteinüri 500 mg/gün 

veya hematüri)

Nörolojik tutulum ( nöbet, psikoz, 

mononöritis)

Hemolitik anemi

Lökopeni (< 4000/mm3) veya lenfopeni 

(< 1000/mm3)

Trombositopeni (< 100000/mm3)

 İmmunolojik Kriterler

ANA pozitifliği

Anti-dsDNA pozitifliği

Anti-Sm pozitifliği

Antifosfolipit antikor pozitifliği (ACL 

IgG,M,A; Lupus antikoagulan; Anti-beta 2 

glikoprotein 1 IgG,M,A; Rapid Plazma 

Reagin; diğer sifiliz testleri)

Düşük kompleman düzeyi (C3,C4,CH50)

Direkt Coombs testi pozitifliği (hemolitik 

anemi yokluğunda)



Antinükleer antikor (ANA) 

Bu olguda uygulanan test: İndirekt 

İmmün Flöresein(IFF) Antinükleer 

Antikor Testi 

HEp-2 (insan epitelioma hücreleri, 

geniş nükleuslu, >100 nükleer 

antijene sahip) hücrelerle  immun 

flöresein antikor testi ile bakılır.

Altın standart olarak önerilmektedir.



Ekstraktabl Nükleer Antijen Antikorları 

(ENA Panel)

Bu olguda uygulanan testin kapsamı: 

 Anti-RNP; Anti-Ribonucleoprotein; Anti-U(1)RNP; Anti-

SmRNP

 Anti-SSA; SSA (Ro); Anti-Sjögren Syndrome A

 Anti-SSB; SSB (La); Anti-Sjögren Syndrome B

 Anti-Sm; Smith Antibody; 

 Anti-Scl 70; Anti-Topoisomerase; Scleroderma Antibodies; 

 Anti-Jo-1; Antihistidyl Transfer RNA Synthase Antiodies



Klinik İzlem

MMF remisyona girdikten 1 yıl sonra 

kesildi.

Tekrarlanan ANA, anti ds DNA ve ENA 

incelemeleri negatif (son kez 11.03.2016).

Erken başlangıçlı SLE açısından tüm exom 

dizileme: Anlamlı mutasyon saptanmadı.


